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150 de operaţii estetice a suportat o femeie din Marea Britanie pentru a intra în Car-tea Recordurilor. Sarah Burge, în vârstă de 50 de ani, numită de presa britanică 
păpuşa Barbie sau femeia din plastic, susţine că n-a fost niciodată interesată de celebrele 
păpuşi americane, dar culmea, acum arată intocmai ca ele, scrie stirileprotv.ro.

Realitatea

Poliţiştii   fantomă
Imediat după 7 aprilie, telefonul redacţiei nu mai înceta să sune. Poliţişti şi procurori cereau cu insistenţă ca ZdG să le prezinte 
toate imaginile pe care reporterii le realizaseră în timpul protestelor. Erau gata să se prezinte la redacţie la orice oră. Ei recunoşteau 
că au nevoie de fotografii pentru a-i identifica pe cei care au participat la proteste. ZdG a refuzat să le ofere acele imagini, iar peste 
un timp poliţiştii şi procurorii au încetat să le mai ceară. De la schimbarea puterii în R. Moldova, am tot aşteptat ca cineva să se in-
tereseze de aceleaşi fotografii, pentru a identifica persoanele care au bătut şi au arestat oameni în stradă. Pentru că nimeni nu ne-a 
solicitat, am decis să contribuim, cum putem, la anchetă. Aşteptăm răspuns, de la procuratură, privind identificarea persoanelor 
din fotografiile de mai jos, realizate în după amiaza-zilei de 8 aprilie 2009.

În IMAGInI sunt clARE fEţElE AGREsoRIloR. AcEst lucRu PoAtE fAcIlItA AnchEtA.

Cine sunt aceşti bărbaţi îmbrăcaţi în negru, care agresau adolescenţii pe treptele Palatului Naţio-
nal, în spatele clădirii Guvernului? Îmbrăcaţi în blugi, păreau unii dintre noi. 
Cine le-a permis să-l îmbrâncească (foto 1), iar ulterior să-l reţină, pe un cetăţean care doar în-
cercase să apere un adolescent agresat de bărbatul în negru?  

Cine sunt posesorii acestor automobile, 
care au servit drept unităţi de trans-
port pentru escortarea tinerilor reţi-
nuţi pe străzile Chişinăului? O inter-
venţie elementară în bazele oficiale de 
date poate clarifica această problemă.

MARtoRI AI tERoRII Au fost:
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Un medic(1), un poliţist(2), 
un angajat SIS(3) şi încă un poliţist(4)
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